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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Venkovský RD Mšeno - Romanov 
Jméno autora: Kotrč Tomáš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra architektury – K129 
Oponent práce: Doc. Ing.arch. Luboš Knytl 
Pracoviště oponenta práce: Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 
 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání splněno 
Zadání je v jednotlivých částech splněno, pouze u komplexního detailu chybí související pohled a energetický štítek obálky by 
mohl být dokumentován i protokolem. 
          

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy B - velmi dobře 
Zde jsem velmi váhal s hodnocením – autorův přístup a koncept jsem nedokázal z dokumentace vyčíst a rozmístění objektů 
na parcele na mne působí jako téměř náhodné. Hlavní objekty (dům a stodola) jsou uspořádány tradičně do „L“, ale díky 
svažitému pozemku je část parcely mezi oběma křídly výškově odtržena a autor nijak nenaznačuje, jak by byla využívána. I 
ostatní části parcely nenabízí další přidanou hodnotu, především prostorovou kvalitu, nebo alespoň čitelnost určení. 
Zcela opačně na mne ovšem působí kvalita výsledné formy. Autor zvolil citlivou kombinaci tradičních prvků místní 
architektury se soudobými technickými možnostmi (minimální rámy oken na straně exterieru apod.), takže domy působí 
nerušivě, ale svěže, poctivě a přitom moderně. V tomto jejich promyšleném designu spatřuji hlavní kvalitu projektu. 
 

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb C - dobře 
Základem dispozice přízemí je rozlehlý prostor (cca 70m2), spojující funkci obýváku, jídelny a kuchyně. To je jistě příjemné. 
Avšak chybí prostor pro letní stolování venku a vůbec lepší provázanost vnitřních prostor domu a jeho okolí. V přízemí je 
rovněž spaní majitelů, špinavá koupelna a prádelna (ve které ovšem není zakresleno umístění pračky). V podkroví jsou 3 
pokoje s manželskými postelemi (ke kterým se ovšem dá přistoupit jen z jedné strany), koupelna a WC – řešení je standardní 
a vychází ze stavebního programu. 
Hospodářské zázemí tvoří v zásadě pouze stodola (k dispozici je ještě malá salaš), což by při prezentovaném způsobu života 
patrně nestačilo, navíc z výkresů není úplně zřejmé, zda se do stodoly dá vůbec vjet alespoň od východu (od západu to 
možné není). 
 

Kvalita technického řešení C - dobře 
Nosná obvodová konstrukce je tvořena balíky slámy s dřevěnou výztuhou. U tohoto způsobu výstavby je nutné počítat 
s poměrně silným sedáním konstrukce, což trochu prodlužuje dobu realizace (která by jinak byla extrémně rychlá) a je i 
potenciálním problémem do budoucna. Další komplikace může nastat rozdílnými spodními stavbami (deska, suterén, 
vzpěry), které opět mohou působit pohyby – ty sice daná konstrukce dobře snáší, ale projeví se na povrchových vrstvách. 
Ostatní technická řešení jsou až překvapivě standardní (čekal bych například rekuperaci u větrání u takto ekologicky 
stavěného domu). V koordinační situaci chybí přípojka elektro, není jasné umístění vodoměrné sestavy a není zřejmý způsob 
likvidace dešťových vod (v STZ nějaký popis ovšem je). Díky zvolené grafice není čitelný detailní řez (není zřejmý průběh 
hydroizolace apod.). 
 

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce D - uspokojivě 
Práce obsahuje předepsané součásti, ale grafika není šťastně zvolena. Příliš malé popisy, téměř nezřetelné některé čáry, 
chybějící výškové kóty, absence pohledu u komplexního řezu. Naopak poměrně zdařilé jsou vizualizace, které dávají dobrou 
představu o charakteru prostředí. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce obsahuje zdařilejší i méně zdařilé součásti – poměrně citlivá je v architektonickém detailu, až trochu 
bezradně působí z základním konceptu zvládnutí parcely. Je však naprosto hodna úspěšné obhajoby. Otázky: 

1. Vysvětlete prosím rozmístění objektů a funkcí na parcele s ohledem na kvalitu vytvořených prostor. 
2. Jaké jsou možnosti, výhody a nevýhody mechanického větrání vnitřních prostor s rekuperací u objektů této 

velikosti (rodinný dům). 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

Datum: 31.5.2018     Podpis: L.Knytl 


